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W dniu 31 sierpnia 2014 r. w miejscowości Krężna odbyły się 
Dożynki Gminy Wola Krzysztoporska. Starostami dożynek byli: 
Edyta Wnuk z miejscowości Kolonia Krężna oraz Łukasz Michalak 
z miejscowości Glina. Orszak dożynkowy przeszedł spod Domu 
Ludowego  na  teren  boiska  w  Krężnej.  Uroczysta  dożynkowa 
polowa msza święta została odprawiona przez księdza kanonika 
Janusza  Chylewskiego  -  proboszcza  z  kościoła  parafialnego 
w  Woli  Krzysztoporskiej  oraz  księży  z  parafii  w  Gomulinie 
i Bogdanowie.
Po  mszy  świętej  rozpoczął  się  ceremoniał  dożynkowy. 
Wieniec dożynkowy dla Wójta naszej gminy Romana Drozdka 
wręczyły  członkinie  KGW  z  miejscowości  Gąski,  natomiast 
dla  Przewodniczącej  Rady  Gminy  Marii  Głowackiej  członkinie 
KGW z Mąkolic Starostowie dożynek przekazali bochen chleba 
mówiąc: „Mamy zaszczyt wręczyć Panu Wójtowi Naszej Gminy 
oraz Przewodniczącej Rady Gminy Wola Krzysztoporska ten 
bochen chleba upieczony z tegorocznego ziarna, które wzrastało 
i dojrzewało w naszej wolskiej ziemi, jako symbol z jednej strony 
obfitości darów bożych, z drugiej - trudu rolniczego. Jednocześnie 
zwracamy się z prośbą o sprawiedliwe podzielenie się nim 
z wszystkimi mieszkańcami, aby nigdy i nikomu nie zabrakło 
chleba w naszej ukochanej gminie Wola Krzysztoporska”.

Zostało  również  wręczonych  37  chlebów  dożynkowych  dla 
przybyłych  zaproszonych  gości:  posłów,  przedstawicieli 
władz  wojewódzkich,  miejskich  i  gminnych,  radnych  powiatu 
oraz  gminy,  przedstawicieli  jednostek  rolniczych,  służb 
mundurowych,  lokalnych  samorządowców  i  społeczników, 
sponsorów i mieszkańców.
Organizatorzy  dożynek  czyli  Komitet  Organizacyjny,  Gminny 
Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej oraz lokalni społecznicy 
pod  kierunkiem  prezesa  lokalnej  Jednostki  Straży  Pożarnej 
Roberta  Cieślika,  panie  z  KGW,  Sołtys  oraz  liczni mieszkańcy 
ogromnie się zaangażowali w urządzenie Dożynek Gminnych-co 
dało wymierny efekt.
Prawdziwą  ucztą  dla  podniebienia  okazały  się  przygotowane 
przez 11 organizacji Kół Gospodyń Wiejskich swojskie potrawy, 
którymi  mogli  się  poczęstować  wszyscy  uczestnicy.  Podczas 
imprezy  Koła  Gospodyń  Wiejskich  z  terenu  naszej  gminy 

zaprezentowały również wystawę rękodzieła ludowego.
Ogrom pracy w przygotowanie dożynek włożyli Druhowie OSP 
z  jednostki  w  Krężnej  na  czele  z  prezesem  Panem Robertem 
Cieślikiem. 

Wszyscy  uczestnicy  imprezy  świetnie  się  bawili.  Wystąpiły 
zespoły ludowe: Ale Babki z gminy Drużbice, Pasjonatki z Woli 
Krzysztoporskiej, Kapela podwórkowa „Szadkowiacy”. Gwiazdą 
wieczoru był  śląski  zespół Kamraty,  który wyjątkowo  rozbawił 
publiczność. Odbył się przepiękny pokazu sztucznych ogni. Na 
zakończenie goście bawili się przy skocznych rytmach zespołu 
Red Dance z Woli Krzysztoporskiej.
Dodatkowo  został  rozstrzygnięty  konkurs  sprawnościowy  – 
bieg  w  potrójnych  spodniach  zorganizowany  dla  delegacji 
z  poszczególnych  sołectw  z  terenu  naszej  gminy  o  nagrodę 
i  puchar  Wójta  Gminy  Pana  Romana  Drozdka.  Zwyciężyła 
drużyna ze wsi Radziątków, która uzyskała najlepszy czas. 

Organizatorzy,  władze  gminy,  mieszkańcy  i  społecznicy 
miejscowości Krężna dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób  przyczynili  się  do  złożonej  i  trudnej  organizacji 
tegorocznego Święta Plonów.

Na zdjęciu: Uczestnicy dożynek.

Na zdjęciu: Zabawa dożynkowa.

Na zdjęciu: Roman Drozdek, Maria Głowacka  i Pasjonatki.
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INFORMACJE BIEŻĄCE I KULTURALNE

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Informujemy, że na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w dniach 
13-17.10.2014  r.  każdego  dnia  od  godziny  6.00  odbędzie  się 
bezpłatny  odbiór  odpadów  wielkogabarytowych  od  właścicieli 
prywatnych  posesji.  Odpady  powstające  w  gospodarstwach 
domowych  o  rozmiarach wielkogabarytowych  należy wystawić 
przed posesję lub do drogi dojazdowej. 

W ramach zbiórki odbierane będą:
•  radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
•  lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
•  opony z samochodów osobowych,
•  złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,
•  dywany, wykładziny, meble
•  duże  opakowania  z  tworzyw  sztucznych  bez  zawartości  – 

beczki, skrzynki, wiadra,
•  elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,
•  odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów.

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie 
będą odbierane:
•  odpady  poremontowe  i  budowlane:  gruz,  płytki,  cegła, 

kamienie,

•  odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz 
(firany, zasłony, narzuty, koce),

•  szkło w żadnej postaci,
•  duże  opakowania  z  tworzyw  sztucznych  po  odpadach 

niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
•  odpady  powstające  w  ramach  prowadzonej  działalności 

gospodarczej,
•  odpady zawierające azbest – eternit.

UWAGA !!! 
Odpady należy wystawić przed posesję do drogi 
dojazdowej. Czas przeznaczony przez obsługującego na 
obsługę odbioru odpadów obejmuje: czas załadunku, 
przejazd i transport oraz czas rozładunków dla wszystkich 
wymienionych w danym dniu ulic. Mieszkańcom, którzy 
nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6:00 
rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru 
– samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na 
indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi ulicami 
jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerem tel. 44 632 39 00 – EKOREGION.

Harmonogram odbioru odpadów

13.10.2014 r. 14.10.2014 r. 15.10.2014 r. 16.10.2014 r. 17.10.2014 r.

Bogdanów
Bogdanów Kol.

Miłaków
Moników
Borowa
Ludwików
Radziątków
Kacprów
Krężna

Krężna Kol.

Mzurki
Budków
Stradzew
Piekary
Mąkolice
Kozierogi
Piekarki

Kol. Woźniki
Woźniki

Bujny

Glina

Piaski

Krzyżanów

Gąski

Siomki

Wola Krzysztoporska

Majków Duży
Praca 
Żachta
Gomulin

Kol. Gomulin
Rokszyce 

Rokszyce Drugie
Kargał Las

Wola Rokszycka
Kol. Oprzężów
Oprzężów
Wygoda
Jeżów

Laski
Blizin

Kamienna
Pawłów Dolny
Pawłów Górny

Parzniewice Duże
Parzniewiczki

Poraj
Parzniewice Małe

SPOTKANIE WŁADZ GMINY Z SOŁTYSAMI
W dniu 04.07.2014 r. W Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej odbyło się spotkanie władz gminnych z sołtysami. 
Cykliczne  spotkania  służą wzajemnemu  przekazywaniu  informacji.  Biorący  udział w  spotkaniu Wójt,  jego  Zastępca,  Sekretarz 
i Skarbnik informują sołtysów o działalności Gminy, realizowanych zadaniach, budżecie i inwestycjach.

Na zdjęciu: Uczestnicy spotkania.
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TRWA ROZBUDOWA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W PARZNIEWICACH

BUDOWA WODOCIĄGÓW 
W MAJKOWIE DUŻYM I KRĘŻNEJ

Przystąpiono  do  realizacji  kolejnego  etapu  Strategii 
Rozwoju  Oświaty  na  terenie  Gminy  Wola  Krzysztoporska. 
W ostatnich latach na podstawie tego dokumentu wykonano 
termomodernizację  i  remont  kapitalny  obiektów  Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej, 
rozbudowę  placówki oświatowej w Gomulinie (m.in. 
budowę sali gimnastycznej, przedszkola, budynku gimnazjum), 
rozbudowę  placówki oświatowej w Bujnach (budowa 
budynków  przedszkola,  sali  gimnastycznej  oraz  stołówki). 
Wykonano też kompleksowe remonty istniejących budynków 
szkół  podstawowych  w  Gomulinie  i  Bujnach.  Obecny  etap 
realizacji Strategii zakłada rozbudowę placówki oświatowej 
w Parzniewicach  o  budynek  sali  gimnastycznej  oraz 
budynek przedszkola.  Już kilka  lat  temu wykonano projekty 
budowlane  inwestycji,  a  następnie  wykonano  fundamenty 

budynków.  W  pierwszej  połowie  2014  r.  pracownicy  UG 
w Woli Krzysztoporskiej zorganizowali przetarg na wyłonienie 
wykonawcy  pozostałych  robót  budowlanych.  W  wyniku 
przeprowadzonej procedury 01.07.2014 r. została z firmą 
wykonawczą podpisana umowa na roboty budowlane 
za kwotę 4,5 mln złotych, z czego 3 mln złotych 
to koszt wykonania sali gimnastycznej, a 1,5 mln 
złotych koszt wykonania przedszkola. Oprócz budynków 
zostanie  wykonana  również  infrastruktura  towarzysząca: 
parkingi, drogi dojazdowe oraz boisko sportowe o sztucznej 
nawierzchni.  Przewidywany termin zakończenia robót 
budowlanych to maj 2015 roku. Warto zaznaczyć, że na 
budowę  sali  gimnastycznej  Gmina  uzyskała  dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu  i Turystyki w wysokości 33% kosztów 
tj. około 1 mln złotych. 

W  budżecie  Gminy  Wola  Krzysztoporska  na  rok  bieżący 
przewidziano  również  inwestycje  związane  z  budową 
i  przebudową  sieci  wodociągowych.  Przeprowadzono 
przetargi  w  wyniku,  których  wyłoniono  wykonawców  dla 
inwestycji  w  miejscowościach:  Majków  Duży  i  Krężna. 
Inwestycja w Majkowie Dużym polega na budowie nowego 
odcinka  wodociągu  z  rur  PVC-U  o  średnicy  110  mm 
i  długości  1,8  km.  Roboty  budowlane  kosztować  będą 

138  tysięcy  złotych.  W  miejscowości  Krężna  natomiast 
realizowana jest przebudowa istniejącej sieci wodociągowej 
żeliwnej dn. 250 mm na sieć z rur PVC-U dn. 225 mm na 
długości 0,8 km. Wartość robót budowlanych to 167 tysięcy 
złotych. Planowany termin zakończenia prac budowlanych: 
wrzesień  2014  r.  Wykonawcą  obu  inwestycji  jest  firma: 
Przedsiębiorstwo  Robót  Instalacyjno  Inżynieryjnych 
„Kaźmierczak” z Kosowa. 

Na zdjęciu: Budowa sali gimnastycznej, sierpień 2014 r.

Na zdjęciach: Prace przy przebudowie wodociągu w Krężnej.

Na zdjęciu: Budowa przedszkola, sierpień 2014 r.
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NIC NIE MOGŁO ICH ZATRZYMAĆ 

ZŁOTA TRĄBKA W MZURKACH

W dniu 06 lipca 2014 roku w miejscowości Majków Duży 
odbyła się II tura zawodów sportowo-pożarniczych.
Uroczystą defiladę jednostek OSP otwierała i później koncertowała 
dla  licznie zgromadzonej publiczności  istniejąca już ponad 100 
LAT orkiestra OSP z Bogdanowa. Uroczystą defiladę pododdziałów 
prowadził Komendant Gminny Mirosław Jakubczyk, który złożył 
meldunek  Wójtowi  Gminy  –  Romanowi  Drozdkowi.  Licznie 
przybyłych  gości  i  radnych  na  czele  z  Przewodniczącą  Rady 
Gminy  Marią  Głowacką  i Wójtem Gminy Wola  Krzysztoporska 
oraz  kapelanem  strażaków  OSP  Wola  Krzysztoporska  ks. 
Grzegorzem Cierlińskim - witał Prezes Zarządu Gminnego ZOSP 
RP Grzegorz Konecki.

Do  zawodów  swoje  reprezentacje  wystawiło  14  jednostek 
z  terenu  gminy Wola  Krzysztoporska  z miejscowości:  Krężna, 
Krzyżanów,  Piekary,  Mąkolice,  Woźniki,  Bujny,  Gomulin, 
Jeżów,  Blizin,  Majków  Duży,  Rokszyce,  Wola  Krzysztoporska, 
Oprzężów  i  Parzniewice.  Tradycyjnie  swoją  reprezentację 
wystawił też Samorząd Gminny, a jednostka OSP Majków Duży 
zaprezentowała swoją drużynę młodzieżową. W trakcie zawodów 
seniorzy uzyskali następujące lokaty: 
I miejsce ubiegłoroczny finalista zawodów, jednostka 
która trzeci raz z rzędu wygrała Zawody Gminne - OSP 
Rokszyce
II miejsce - OSP Gomulin 
III miejsce - OSP Woźniki 
IV miejsce - OSP Krężna 
V miejsce - OSP Majków Duży (gospodarze)
VI miejsce - OSP Krzyżanów 
VII miejsce - OSP Bujny 
VIII miejsce - OSP Mąkolice 
IX miejsce - OSP Jeżów 
X miejsce - OSP Blizin 
XI miejsce - OSP Parzniewice 
XII miejsce - OSP Oprzężów 
XIII miejsce – OSP Piekary

Reprezentacja OSP Wola Krzysztoporska nie ukończyła ćwiczeń 
i  nie  została  sklasyfikowana.  Wszystkie  drużyny  otrzymały 
podziękowania i pamiątkowe nagrody, a dodatkowo zwycięskie 
drużyny  otrzymały  puchary  i  podziękowania  finansowe 
ufundowane przez Gminę Wola Krzysztoporska z przeznaczeniem 
na  zakup  niezbędnego  sprzętu  strażackiego.  Tegoroczne 
zawody  okazały  się  wspaniałym  sprawdzianem  umiejętności 
strażackich  i  widowiskiem  na  miarę  oczekiwań  licznie 
zgromadzonej  publiczności  z  Majkowa  Dużego,  terenu  Gminy 
Wola Krzysztoporska, Gminy Grabica i Piotrkowa Trybunalskiego. 
Największy aplauz drużyn pożarniczych, strażaków i publiczności, 
wzbudziła  decyzja  drużyny  samorządowej,  która  tradycyjnie 
zrezygnowała z wywalczonej nagrody  i przekazała  ją na  rzecz 
drużyn  uczestniczących  w  zawodach.  Ceremonii  zamknięcia 
dokonał  tradycyjne  Komendant  Gminny  ZOSP  RP  w  Woli 
Krzysztoporskiej.

W  dniu  19  czerwca w Mzurkach  u  Państwa Grażyny  i  Józefa 
Stępniów  odbył  się  po  raz  trzeci  konkurs  Orkiestr  Dętych 
pod  patronatem  Fundacji  Wspierania  Folkloru  w  Mzurkach. 
Organizatorem  i  fundatorem  nagród  było  Stowarzyszenie 
LGD  BUD-UJ  RAZEM.  Przed  konkursem  gościnnie  wystąpiła 
Kapela spod Dębu z Mzurek oraz zespoły: Ludowe Pasjonatki 
i Grabiczanie z Grabicy. Każda z orkiestr startująca w konkursie 
wykonywała trzy utwory w tym jeden ludowy.

Pierwsze miejsce i Złotą Trąbkę otrzymała orkiestra z Kamieńska, 
drugie miejsce  orkiestra  z  Rzgowa,  trzecie miejsce  orkiestra 
z Rozprzy.

Na zdjęciu: Drużyna przedstawicieli samorządu.

Na zdjęciu: Drużyna młodzieżowa z Majkowa  Dużego z prez-
sem Sylwestrem Filipczakiem i prezesem Zarządu Gminnego 
Grzegorzem Koneckim.

Na zdjęciu: Wręczanie nagród.

Na zdjęciu: Uczestnicy konkursu Orkiestr Dętych.
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OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 
2014 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

LIPCOWA KOLONIADA

Do tegorocznej edycji konkursu na terenie naszego województwa 
zgłosiły się 83 gospodarstwa. Komisja Wojewódzka oceniała:

•  ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk 
pracy,  stan  budynków  inwentarskich  i  gospodarczych, 
schodów i używanych drabin oraz urządzeń elektrycznych,

•  wyposażenie  maszyn  i  urządzeń  używanych 
w  gospodarstwie  w  osłony  ruchomych  części  maszyn, 
podpory i inne zabezpieczenia,

•  stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,

•  warunki obsługi i bytowania zwierząt,

•  stosowanie,  stan  i  jakość  środków  ochrony  osobistej 
i odzieży roboczej, wyposażenie w sprzęt p. pożarowy.

Oprócz  wyżej  wymienionych,  Komisja  poddała  ocenie 
także  dodatkowe  elementy  oceny  gospodarstwa,  takie  jak: 
wydzielenie miejsc do zabawy dzieci i wypoczynku dorosłych, 
estetykę  gospodarstwa  oraz  udogodnienia  zwiększające 
bezpieczeństwo  i  higienę  pracy  wykonane  przez  właściciela 
gospodarstwa.

Klasyfikacja etapu wojewódzkiego następująco: 
I Agnieszka i Przemysław Firganowie - Łódź
II Jadwiga i Grzegorz Kurp gm. Brąszewice, pow. sieradzki
III Jadwiga i Zdzisław Jedlińscy gm. Rawa Maz, pow. rawski

Wyróżnienia:
Barbara  i  Mariusz  Grzejszczykowie  gmina  Rzeczyca,  pow. 
tomaszowski
Katarzyna i Krzysztof Nykiel gm. Krzyżanów, pow. kutnowski
Anna i Jarosław Bąkowscy Krężna, gm. Wola 
Krzysztoporska, pow. piotrkowski 
Aleksandra i Sławomir Miłek gm. Zadzim, pow. poddębicki 
Katarzyna  i  Maciej  Wojtuniakowie  gm.  Czarnożyły,  pow. 
wieluński
Przemysław Świerczyński gm. Łęczyca, pow. Łęczycki. 

Uroczyste  podsumowanie  przebiegu  konkursu  na  terenie 
województwa  łódzkiego  nastąpiło  11 lipca 2014 r. 
w Instytucie Europejskim w Łodzi,  gdzie  odbyła  się 
konferencja poświęcona Konkursowi Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne 2014.

Laureatom wręczono również nagrody specjalne od 
samorządów:
-dla  Pana Przemysława Świerczyńskiego nagroda od 
Gminy Łęczyca,
-dla Państwa Anny i Jarosława Bąkowskich nagroda od 
Gminy Wola Krzysztoporska, którą wręczyli Wójt Gminy Roman 
Drozdek wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Marią Głowacką.

W  dniu  27  lipca  w  miejscowości  Krężna  Kolonia  została 
zorganizowana  po  raz  pierwszy  impreza  pn:  „Lipcowa 
Koloniada”. Po powitaniu przybyłych gości przez panią sołtys 
Agatę  Szmalec  nastąpiło  uroczyste  otwarcie  i  poświęcenie 
miejscowego boiska, którego dokonał ks. proboszcz Janusz 
Chylewski  z  gościem  specjalnym  księdzem  proboszczem 
Benedyktem  Stankiem.  W  programie  przewidziano  wiele 
atrakcji  i  konkursów.  Zostały  rozegrane  dwa mecze: mecz 
w piłkę siatkową dla kobiet i piłkę nożną dla mężczyzn. Dla 
najmłodszych  uczestników  imprezy  przygotowano  m.in. 
malowanie  twarzy  rodzicom,  konkurs  piosenki  i  konkurs 
stroju oraz tor przeszkód. Nagrody i wyróżnienia wręczał Wójt 
Gminy Roman Drozdek i Przewodnicząca Rady Gminy Maria 
Głowacka. Panie z KGW Krężna Kolonia częstowały przybyłych 
gości  grochówką  i  pieczoną  kiełbaską. Wielką  atrakcją  dla 
dzieci podczas festynu była zabawa w pianie zorganizowana 
przez OSP Wola Krzysztoporska. Rada Sołecka i KGW Krężna 
Kolonia dziękują wszystkim sponsorom imprezy.

Na zdjęciu: Laureaci konkursu oraz samorządowcy.

Na zdjęciu: Uroczyste przecięcie wstęgi od lewej strony: Radny 
Andrzej Płosa, Sołtys Agata Szmalec, ks. proboszcz Benedykt 
Stanek, Wójt Gminy Roman Drozdek, Przewodnicząca Rady 
Gminy Maria Głowacka.
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OBÓZ PROFILAKTYCZNO-WYPOCZYNKOWY DLA DZIECI
W KOŚCIELISKU

FESTYN RODZINNY W WOŹNIKACH

Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 
w Woli  Krzysztoporskiej  w  dniach  od  7  do  18  lipca  2014  r. 
zorganizowała 12-dniowy obóz profilaktyczno – wypoczynkowy 
w Kościelisku. W obozie uczestniczyło 43 dzieci w wieku 12–14 
lat z terenu gminy Wola Krzysztoporska. Dzieci zakwaterowane 
były  w  3,  4  i  5-osobowych  pokojach  z  węzłem  sanitarnym, 
w Ośrodku Wczasowo – Kolonijnym „HARNAŚ II" w Kościelisku. 
Celem obozu była integracja dzieci, promocja zdrowego stylu 
życia,  zwiększenie  świadomości  na  temat  istoty  uzależnień 
oraz  ich  skutków  oraz  kształtowanie  i  wzmacnianie  postaw 
społecznych. Podczas trwania obozu został przygotowany dla 
dzieci  program  zajęć,  który  obejmował:  konkursy,  turnieje, 
zabawy i gry ruchowe, ogniska z pieczeniem kiełbasek i nauką 
piosenek  obozowych  oraz  liczne  dyskoteki.  Dzieci  mogły 
korzystać z sali dyskotekowej, telewizyjnej, boisk sportowych, 
placu zabaw. W trakcie podróży do Kościeliska zorganizowano 
zwiedzanie  Krakowa  –  Stare  Miasto  (Sukiennice,  Kościół 
Mariacki),  Wawel  oraz  wysłuchanie  hejnału.  Ponadto  na 
miejscu dzieci uczestniczyły w wielu wycieczkach oraz pieszych 
wędrówkach.  Młodzież  pokonywała  tatrzańskie  szlaki  wraz 
z przewodnikiem m. in. Dolinę Kościeliską wraz z Jaskinią 
Mroźną, Gubałówkę  z  wjazdem  kolejką  torowo-liniową 
z Butorowego Wierchu. Nadłuższą wycieczką  podczas  obozu 
była  wędrówka  z  Palenicy  do  Morskiego Oka.  Uczestnicy 
odbyli  pieszą  wyprawę  do  Zakopanego  –  gdzie  zwiedzili 
Sanktuarium  Matki  Bożej  Fatimskiej  na  Krzeptówkach, 
kościółek  i  cmentarz  na  Pęksowym  Brzysku  oraz  Krupówki. 
Dzieci były na wycieczkach autokarowych w Nowym Targu, 
Czorsztynie, Niedzicy i Szczawnicy.  Podczas  słonecznej 

pogody korzystały z kąpieliska na Polanie Szymoszkowej. 
Wypoczęte i zadowolone wróciły 18 lipca do swoich rodzinnych 
domów.

W  dniu  26.07.2014.,  odbył  się  festyn  rodzinny  w  Woźnikach 
zorganizowany  przez  fundację  „PIEKARNIA  DOBRYCH 
UCZYNKÓW".  Dla  wszystkich  uczestników  imprezy  czekał 
darmowy  poczęstunek:  kiełbasa  z  grilla,  chlebek  ze 
smalcem  i  ogóreczkiem,  ciasto  i  napoje.  Największą  atrakcją 
podczas  festynu  była  piana  zorganizowana  przez  OSP  Wola 
Krzysztoporska, do której wchodziły nie tylko dzieci, ale również 
dorośli. W związku z  tym,  że na 26  lipca przypadały  imieniny 
Anny,  każda  obecna  pani  o  tym  imieniu  otrzymała  bukiet 
kwiatów. Festyn zakończył się zabawą taneczną pod gwiazdami, 
uczestnicy  bawili  się  do  późnych  godzin  nocnych.  Fundacja 
pragnie  podziękować  wszystkich  sponsorom  oraz  wszystkim 
tym, którzy włączyli się w przygotowania do festynu. 

Na zdjęciu: Zwiedzanie Krakowa.

Na zdjęciu: Uczestnicy obozu w Kościelisku.

Na zdjęciu: Zabawy w pianie.
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W sobotę 12 lipca  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  odbyła 
się  impreza  dla  dzieci  pn:  „Podróż  rodziny  do  bajkowo  – 
cyrkowej  krainy”.  Była  to  pierwsza  odsłona  przedsięwzięcia 
kulturalno – profilaktycznego organizowanego przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  w  Woli  Krzysztoporskiej.  Pierwsza  z  trzech 
planowanych  imprez  miała  charakter  cyrkowy  i  magiczny, 
za  sprawą  artystów  cyrkowych  –  z  Firmy  „Warsztaty 
Artystyczne  Wiśniewscy”.  Widzowie  zgromadzeni  na  sali 
widowiskowej  GOK  poznali  dyscypliny  cyrkowe,  obejrzeli 

występy  grupy  akrobatycznej  Carawella,  clowna  Piccaro 
oraz  innych  początkujących  małych  akrobatów.  Między 
występami  odbywały  się  konkursy  z  nagrodami,  w  których 
mali  widzowie  chętnie  brali  udział.  Była  świetna  zabawa 
w bajkowo – cyrkowej krainie z elementami profilaktyki. Po 
prezentacji  dyscyplin  cyrkowych  i  występach  artystycznych 
każdy mógł pobawić się rekwizytami cyrkowymi i przez chwilę 
poczuć się artystą cyrkowym. To przedsięwzięcie było okazją 
oraz zachętą dla dzieci i opiekunów do aktywnego spędzania 
wakacji oraz próbowania swoich sił w różnych dyscyplinach, 
które mogą okazać się naszym hobby lub sposobem na życie.
Natomiast w sobotę 9 sierpnia  w  Gminnym  Ośrodku 
Kultury odbyła  się druga odsłona przedsięwzięcia kulturalno 
profilaktycznego. Tym razem dla wszystkich widzów wystąpili 
artyści z Krakowskiego Biura Promocji Kultury w przedstawieniu 
„Wycieczka do Tajemniczej Krainy”. Dzieci i dorośli brali także 
udział w zabawach i konkursach indywidualnych i rodzinnych 
wygrywając  wspaniałe  nagrody  i  słodycze.  W sobotnie 
popołudnie 23 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła 
się już ostatnia z trzech imprez dla dzieci pt.: „Podróż rodziny 
do bajkowo – cyrkowej krainy” zorganizowana przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  w  Woli  Krzysztoporskiej.  Podobnie  jak  za 
pierwszym razem miała ona charakter cyrkowy dzięki państwu 
Ewie i Sylwestrowi Wiśniewskim z firmy Warsztaty Artystyczne 
Wiśniewski,  lecz w  nowej  nieznanej  odsłonie.  Zgromadzona 
przed  tarasem GOK  publiczność  podziwiała  występy  clowna 
Piccaro  oraz  pokazy  trików  piłkarskich  w  wykonaniu  gościa 
specjalnego Dawida Krzyżowskiego – Mistrza Polski Freestyle 
Football.
Najmłodsi  widzowie  brali  udział  w  konkursach,  zabawach 
i  warsztatach  cyrkowych,  które  jak  zawsze  cieszyły  się 
dużym  zainteresowaniem.  Każdy  chętnie  próbował  swoich 
sił  w  nowych,  nieznanych  mu  dyscyplinach,  szczególnie 
w Freestyle Footballu który zachwycił wszystkich zebranych. 
Dodatkowymi atrakcjami były duże bańki, malowanie twarzy 
a  także  nauka  tworzenia  zwierzątek  z  balonów,  a  całe 
wydarzenie zawierało również prelekcje i konkursy na temat 
zdrowego stylu życia. Wakacyjny cykl trzech imprez dla dzieci 
pn. „Podróż rodziny do bajkowo - cyrkowej krainy” upłynął pod 
znakiem wspaniałej zabawy i rozrywki, niestety jak wszystko 
co dobre dobiegł już końca. Dyrektor i pracownicy Gminnego 
Ośrodka  Kultury  oraz  Gminna  Komisja  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  w  Woli  Krzysztoporskiej  dziękują 
wszystkim za udział w tym niezwykłym przedsięwzięciu. 

 „PODRÓŻ RODZINY DO BAJKOWO – CYRKOWEJ KRAINY”

Na zdjęciu: Pierwsza odsłona 23 lipca.

Na zdjęciu: Druga odsłona 9 sierpnia.

Na zdjęciu: Trzecia odsłona 23 sierpnia.
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W  dniu  04.06.2014  w  Szkole  Podstawowej  w  Bujnach  odbył 
się  Festyn  Rodzinny  z  okazji  Dnia  Dziecka.  Szkoła  zamieniła 
się  w  tętniące  życiem  miejsce  dobrej  zabawy,  uśmiechu 
i Życzliwości, a najważniejsi goście tego dnia – czyli dzieci- przez 
kilka godzin z zapałem korzystały z wielu niecodziennych atrakcji. 
Po występie artystycznym w wykonaniu wychowanków oddziału 
przedszkolnego  i  oficjalnym  otwarciu  imprezy  przez  dyrektor 
szkoły, rozpoczęła się zabawa. Były konkurencje rekreacyjne, 
mecz  piłki  ręcznej,  trening  piłkarski  przeprowadzony  przez 
trenerów Akademii  Piłkarskiej  SOCCER. Atrakcją  byli  również 

kolorowo ubrani „szczudlarze”, którzy puszczali wielkie mydlane 
bańki. Nie obyło się bez kiełbasek z grilla, słodyczy i kolorowych 
balonów.  Liczne  konkurencje  nagradzane  były  upominkami 
i  słodyczami. Wszystko  to uzupełnione animacjami zabawami 
prowadzonymi  przez  grupę BLACKDOT-KIDS w  połączeniu  ze 
świeżym  powietrzem  i  muzyką  -  dało  świetne  rezultaty.  Nie 
lada  gratkę  stanowiła  loteria  fantowa  „każdy  los  wygrywa”, 
która  została  zorganizowana  dzięki  zaangażowaniu  Rady 
Rodziców. Dla dzieci  festyn był okazją do doskonałej zabawy, 
a  dla  rodziców  -  do  spotkań  i  rozmów.  To  był  bardzo  udany 
i niezapomniany dzień. Zapraszamy za rok!

OFICJALNE OTWARCIE DOMU LUDOWEGO W PAWŁOWIE GÓRNYM 
16.08.2014 R. 

FESTYN RODZINNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUJNACH

W  dniu  16  sierpnia  nastąpiło  uroczyste  otwarcie 
wyremontowanego  Domu  Ludowego  w  Pawłowie  Górnym. 
Uroczystego  przecięcia  wstęgi  dokonali:  ksiądz  proboszcz 
Antoni  Góra,  najstarsi  mieszkańcy  wsi  Wiesław  Szafarski, 
Marian  Malczyk,  Wójt  Gminy  Wola  Krzysztoporska  Roman 
Drozdek,  Z-ca  Mieczysław Warszada,  radny  Jerzy  Krzesiński, 
Przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka. Dla wszystkich 
przybyłych  gości  został  przygotowany  poczęstunek  przez 
panie z KGW. Gościnnie wystąpił Zespól Ludowy „Pasjonatki”. 
Organizatorzy zapewnili także oprawę muzyczną, przy skocznej 
i rytmicznej muzyce bawili się wszyscy zebrani goście. 

Na zdjęciu: Uroczyste przecięcie wstęgi.

Na zdjęciu: Malowanie twarzy.

Na zdjęciu: Trening piłkarski.

Na zdjęciu: Zebrani goście i mieszkańcy przed DL. Na zdjęciu: Poświęcenie Domu Ludowego przez księdza 
proboszcza.
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PODSUMOWANIE KADENCJI WŁADZ GMINNYCH 2010-2014

INWESTYCJE OŚWIATOWE

Zdjęcie uczestników sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 
27.06.2014  r.  Od  lewej  wójt  Roman  Drozdek,  pracownik 
Urzędu  Gminy  Teresa  Ulcyfer,  radny  Jerzy  Krzesiński,  radny 
Tomasz  Walas,  skarbnik  Wiesław  Jagiełło,  radny  Paweł 
Malik,  radny  Dariusz  Pytka,  radny  Michał  Gaworczyk,  radny 
Andrzej  Płosa,  przewodnicząca  Rady  Gminy  Maria  Głowacka, 
wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  Grzegorz  Konecki,  radny 
Błażej Strzelczyk, radny Wiesław Odrzywół, radna Joanna Sala, 

radny Mariusz Stasiak, radna Barbara Torchalska, radny Józef 
Plich,  radny Ryszard Olejnik,  sekretarz Marek Ogrodnik,  z-ca 
wójta Mieczysław Warszada.

Podsumowanie kadencji władz samorządowych to przede 
wszystkim podsumowanie dokonań inwestycyjnych 
Gminy. Poniżej przedstawiamy główne inwestycje 
ostatnich 4 lat zrealizowane na terenie Naszej Gminy.

Jeszcze  podczas  poprzedniej  kadencji  władz  samorządowych 
wykonano termomodernizację i kompleksowy remont obiektów 
Zespołu  Szkolno-Gimnazjalnego  w  Woli  Krzysztoporskiej. 
W  latach 2008-2010 wydatkowano na  ten  cel  3 mln  złotych, 
w tym 1,8 mln ze środków unijnych.

Następnie rozbudowano placówkę oświatową w Gomulinie 
o  nowe  budynki  gimnazjum,  przedszkola  oraz  sali 
gimnastycznej.  Dokonano  też  kompleksowego  remontu  wraz 
z termomodernizacją istniejącego budynku Szkoły Podstawowej 
w Gomulinie. Inwestycja ta pochłonęła 13 mln złotych z czego 
0,6 mln pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Budowę 
zakończono w 2011 r.  Po  zrealizowaniu  tych  inwestycji 
przyszła kolej na Bujny i Parzniewice. Rozbudowa placówki 
oświatowej w Bujnach,  gdzie  wykonano  nową  salę 

gimnastyczną, przedszkole i stołówkę zakończyła się w 2013 r. 
Nowy obiekt kosztował 6 mln złotych, a 0,45 mln pozyskano na 
budowę sali  gimnastycznej  z Ministerstwa Sportu  i  Turystyki. 
W 2014 r. przystąpiono do prac nad zakończeniem rozbudowy 
placówki oświatowej w Parzniewicach. Roboty budowlane 
trwają, a kosztem 4,5 mln złotych w Parzniewicach powstaną 
nowe:  sala  gimnastyczna,  przedszkole,  plac  zabaw  i  boisko 
o sztucznej nawierzchni. Warto dodać, że na budowę udało się 
pozyskać około 1 mln złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
W  efekcie  tych  działań  na  terenie  Gminy  powstaną  cztery 
silne ośrodki  edukacyjne posiadające bazę w postaci  nowych 
lub  wyremontowanych  obiektów  szkół,  sale  gimnastyczne 
i  przedszkola.  Nie  należy  tez  zapominać,  że  znaczne  kwoty 
przeznaczano  na  coroczne  remonty  bieżące  placówek 
przedszkola i szkół gminnych.

Na zdjęciu: Budowa sali gimnastycznej w Parzniewicach – 
sierpień 2014 r.

Na zdjęciu: Placówka oświatowa w Gomulinie -Przedszkole.
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KANALIZACJA

Istotnym wyzwaniem dla Gminy jest rozwój sieci 
kanalizacyjnej. Koncepcja skanalizowania Gminy Wola 
Krzysztoporska została przyjęta i zatwierdzona przez 
Radę Gminy już w 2006 r. W latach 2007 - 2010 wykonano 
projekty skanalizowania Gminy Wola Krzysztoporska. 
Zgodnie  z  tymi  projektami  kanalizacja  sanitarna  ma  być 
wybudowana prawie we wszystkich miejscowościach gminnych 
– wszędzie tam gdzie jest to technicznie możliwe i ekonomicznie 
uzasadnione. 

W latach 2011-2012 wykonano I etap robót 
budowlanych. Za kwotę ponad 25 mln złotych wykonano 
w  Woli  Krzysztoporskiej  nową oczyszczalnię ścieków, 
a w północnej części tej miejscowości kanalizację 
rozdzielczą: sanitarną i deszczową. Wykonano również 
prawie dziesięciokilometrowy odcinek kanalizacji 
od Woli Krzysztoporskiej do miejscowości Siomki, 
Krzyżanów i Glina.  Na  realizację  tej  inwestycji  Gmina 
uzyskała dofinansowanie w kwocie 12,3 mln złotych oraz 6 mln 
złotych  zwrotu  podatku VAT. Na  udział własny  przy  realizacji 
projektu Gmina pozyskała na korzystnych warunkach pożyczkę 
z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi (oprocentowanie 1,5%) co umożliwiło realizację 
tej historycznej inwestycji. 

W roku 2011  złożono  w  Urzędzie  Marszałkowskim  w  Łodzi 
wniosek  o  dofinansowanie  z  funduszy  unijnych  kolejnego 

etapu  robót  tj.  budowy kanalizacji w Bujnach  –  drugiej 
pod  względem  liczebności  miejscowości  gminnej.  W roku 
2013  Gmina  otrzymała  pozytywną  decyzję  o  przyznaniu 
dofinansowania  w  wysokości  75 %  kosztów  kwalifikowanych 
projektu. Gmina otrzymała  też na  inwestycję dofinansowanie 
z WFOŚiGW w Łodzi. Roboty  rozpoczęto w miesiącu kwietniu 
2014  r.  a  ich  zakończenie  planowane  jest  w  miesiącu 
październiku 2014 r. Koszt inwestycji wyniesie 5,1 mln złotych 
(dofinansowanie  łącznie  4,4  mln  zł).  Zakres  robót  obejmuje 
wybudowanie  ponad 9 km odcinka kanalizacji sanitarnej 
(wg  kolektora  głównego).  Budowa  kanalizacji  w  Bujnach 
obejmuje nie tylko kolektor główny, ale też odcinki od kolektora 
głównego do studzienek położonych na prywatnych posesjach 
ok. 200 szt. (przy domach) lub do granic działki. Liczbę osób 
przyłączonych do kanalizacji szacuje się na 600. 

Bieżąca kadencja przyniosła więc:
• wykonanie nowej oczyszczalni ścieków w Woli 

Krzysztoporskiej 
• modernizację 4,5 km kanalizacji rozdzielczej w Woli 

Krzysztoporskiej, 
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wola 

Krzysztoporska-Siomki-Krzyżanów-Glina - odcinek 
9,5 km 

• budowę kanalizacji w Bujnach - odcinek 9 km,
na które to inwestycje wydatkowano ponad 30 mln 
złotych.

Na zdjęciu: Budowa przejść poprzecznych pod ul. Piotrkowską 
w Bujnach, sierpień 2014 r.

Na zdjęciu: Budowa przyłączy Bujny ul Parkowa, sierpień 2014 r.

Na zdjęciu: Nowa oczyszczalnia ścieków w Woli Krzysztoporskiej.
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Kultura  na  terenie  Gminy  to  przede  wszystkim  działalność 
Gminnego Ośrodka Kultury  w  Woli  Krzysztoporskiej 
i  działających  pod  jego  patronatem Kół Gospodyń 
Wiejskich,  których  jest  aż  trzydzieści.  Koła  mają  swoje 
siedziby  w  budynkach  Domów  Ludowych  -  wymagających 
kompleksowych remontów i modernizacji. 

W latach 2012-2013 wykonano kompleksowy remont 
i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej. Całkowita wartość projektu wyniosła 2,7 
mln  złotych,  z  czego  1,3  mln  to  pozyskane  środki  unijne. 
Ośrodek, który powstał jest jednym z najnowocześniejszych 
w  powiecie,  jego  chlubą  jest  sala  widowiskowo  –  kinowa, 
goszcząca imprezy nie tylko o charakterze lokalnym.

Trwa  rozpoczęty  już  podczas  zeszłej  kadencji  proces 
przywracania  do  świetności  i  unowocześniania  służących 
KGW,  OSP  oraz  lokalnej  społeczności  budynków  Domów 
Ludowych.

W 2011 r. przeprowadzono modernizację Domu Ludowego 
w Jeżowie  (wymiana  dachu  z  robotami  towarzyszącymi) 
ZA  160.000  zł  brutto.  Wykonano  też  remont Domu 
Ludowego w Pawłowie Górnym  –  roboty  za  80.000  zł 
oraz  przebudowę Domu Ludowego w Bogdanowie 
(wydzielenie kotłowni ) za 60.000 złotych.

W 2012 r.  wykonano  remont Domu Ludowego 
w Oprzężowie –  roboty elektryczne  i ogólnobudowlane za 
50.000,00  zł,  remont Domu Ludowego w Woźnikach  – 
50.000 zł.

W 2013 r. natomiast przy udziale środków unijnych 
zakończono kompleksową modernizację i wyposażenie 
6 budynków domów ludowych: w Kozierogach, 
w Pawłowie Górnym, w Stradzewie, w Laskach, 
w Glinie, w Woli Rokszyckiej. Roboty te kosztowały ponad 
1,2 mln złotych, z czego 0,6 mln złotych to pozyskane środki 
unijne. Tym samym większość z 25 zlokalizowanych na terenie 
Gminy budynków DL jest wyremontowana i odnowiona.

Na zdjęciu: GOK w Woli Krzysztoporskiej.

Na zdjęciu: Dom Ludowy w Stradzewie.

Na zdjęciu: Dom Ludowy w Kozierogach.

Na zdjęciu: Dom Ludowy w Pawłowie Górnym.

Na zdjęciu: Dom Ludowy w Woli Rokszyckiej.

Na zdjęciu: Dom Ludowy w Laskach.

Na zdjęciu: Dom Ludowy w Glinie.

KULTURA
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DROGI

INWESTYCJE GMINNE W LATACH 2010-2014 
- PODSUMOWANIE WÓJTA GMINY ROMANA DROZDKA

W 2011 r. wybudowo drogę Kacprów - Kamienna za 250 
tysięcy złotych (długość ok. 1,6 km) oraz dokończono budowę 
chodnika w miejscowości Bujny za 220 tysięcy złotych.

W latach 2011- 2012  wybudowano  w  dwóch  etapach  za 
kwotę 300 tysięcy złotych drogę gminną w Majkowie Dużym 
(długość ok. 0,5 km). W roku 2013  natomiast  za  kwotę 
400 tysięcy złotych drogę w miejscowości Poraj (długość 
ok. 2,15 km), oraz wspólnie z powiatem piotrkowskim drogę 
Parzniewice – Bukowa  ( gmina dołożyła do budowy kwotę 
150.000 zł oraz wykonała podbudowę). W latach 2012/2013 za 
kwotę 170 tysięcy złotych wykonano też kolejny etap inwestycji 
„Rewitalizacja centrum miejscowości Bogdanów”, 

w ramach której wybudowano nowy skwer, w tym m.in. nowe 
chodniki  na  skwerze  przed  kościołem w  Bogdanowie.  Należy 
też wspomnieć,  że  systematycznie Gmina wykonuje  remonty 
cząstkowe  dróg  remonterem  drogowym  za  kwotę  ponad 
100.000,00 zł rocznie. Co roku również wykonywane są nowe 
obwody oświetlenia ulicznego.

Zwieńczeniem 4-letniej kadencji jest planowana na br. 
budowa dróg, na którą przeznaczono w budżecie 2014 
roku ponad 2 mln złotych. Za kwotę tą planowane jest 
wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach o łącznej 
długości kilkunastu kilometrów.

Wójt  oceniając  wykonanie  inwestycji  Gminnych  podkreśla, 
że  były  one  wynikiem  realizacji  głęboko  przemyślanych 
i  realizowanych  w  dłuższej  perspektywie  strategii.  Żeby 
jednak móc długofalowe  strategie  realizować należy  znaleźć 
na  to  środki  finansowe,  a  to  znów  wymaga  rozsądnego 
i  efektywnego  zarządzania  finansami  gminy.  Gdyby  nie  to, 
że  udało  się  zapanować  nad  wydatkami  i  systematycznie 
utrzymywać  dochody  na  wysokim  poziomie,  nie  zostałyby 
zrealizowane  historyczne  dla  Gminy  inwestycje.  A  takie 
właśnie w ostatnich latach poczyniono. Należy też podkreślić, 
że dzięki wdrożeniu w UG Wola Krzysztoporska odpowiednich 
rozwiązań organizacyjnych, wykorzystano szansę pozyskania 
znacznych środków z funduszy pomocowych Unii Europejskiej 
i te środki wspomogły realizację wielu gminnych inwestycji. 

W ostatnich latach Gmina wydatkowała na inwestycje 
następujące kwoty: 
•  rok 2011 – 15,7 mln złotych
•  rok 2012 – 17,2 mln złotych
•  rok 2013 – 9,5 mln złotych
•  rok 2014 (planowane wydatki) - 10,2 mln złotych.

Łącznie w kadencji 2010-2014 na inwestycje 
przeznaczono więc 52,6 mln złotych  (większe  środki 
wydatkowane w latach 2011-2012 to wynik realizacji za ponad 
25 mln złotych inwestycji kanalizacyjnej budowa oczyszczalni 
i kanalizacji w Woli Krzysztoporskiej, Siomkach, Krzyżanowie 

i Glinie). W zakresie ukierunkowania inwestycji gminnych, Wójt 
uważa, że nie ma nic ważniejszego niż zapewnienie dzieciom 
i  młodzieży  równych  szans  w  nauczaniu  i  odpowiednich 
warunków do nauki. I właśnie w zakresie oświaty dokonano 
rewolucji. W wyniku przyjęcia w roku 2008 przez Radę Gminy 
Strategii  Rozwoju  Oświaty  rozpoczęto  stopniowo  realizację 
wielkich  inwestycji  w  placówkach  oświatowych  Gminy. 
Kolejne strategiczne inwestycje Gmina poczyniła w zakresie 
kanalizacji oraz rozwoju bazy kulturalnej Gminy 
i infrastruktury drogowej. 

Wójt  podkreśla,  że  upływająca  kadencja,  była  wyjątkowo 
trudna,  ze  względu  na  realizację  takich  ogromnych,  jak 
na  warunki  gminne,  inwestycji  jak  budowa  oczyszczalni 
ścieków w Woli Krzysztoporskiej wraz  z  siecią  kanalizacyjną 
w  Siomkach,  Krzyżanowie,  Glinie  i  Bujnach,  modernizacja 
GOK-u oraz  rozbudowa placówek oświatowych w Gomulinie, 
Bujnach  i  Parzniewicach.  Podkreśla,  że  tylko  na  kanalizację 
i modernizację GOK-u pozyskano prawie 17 mln złotych z Unii 
Europejskiej, co wiązało się z ogromnym wysiłkiem poniesionym 
na pozyskanie i rozliczenie środków unijnych, ale wysiłek się 
opłacał. Mimo, że  inwestycje były wielokrotnie kontrolowane 
przez  pracowników  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Łodzi, 
Wojewódzkiego  Funduszy  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej  w  Łodzi,  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej,  a  nawet 
Najwyższej  Izby  Kontroli,  nie  wykryto  nieprawidłowości, 
a  Gmina  z  pozyskanych  środków  nie  musiała  zwracać  ani 
złotówki.

Na zdjęciu: Wójt Gminy.
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O NIM WARTO NAPISAĆ

Jerzy Resel pochodzi z Kamiennej. Od dzieciństwa interesuje 
się  historią  Polski,  a  od  kilkunastu  lat  zbiera  przedmioty 
mające  historyczną  wartość.  Zgromadził  pokaźną  kolekcję, 
która  –  gdyby  chciał  trzymać  zbiory  w  mieszkaniu  –  nie 
zmieściłaby  się  w  jednym  pokoju.  W  krótkiej  rozmowie 
opowiedział nam o swojej pasji.

- Kiedy pojawiło się Pana zainteresowanie historią?
-  Moje  zainteresowanie  sięga  czasów  dzieciństwa,  kiedy 
lubiłem  słuchać  historii  opowiadanych  przez  starsze  osoby, 
pamiętające  czasy  I  i  II  wojny  światowej  oraz  czasy 
powojenne. Pamiętam, że intrygował mnie pomnik Utrwalacza 
Władzy  Ludowej  na  cmentarzu  w  Bogdanowie,  który  po 
każdym  odnowieniu  był  rozbijany.  Przy  tym  pomniku,  my 
jako  dzieci  ze  szkoły  w  Bogdanowie,  byliśmy  zobowiązani 
zapalać znicze, a społeczność miejscowa określała bohatera 
pomnika jako zwykłego bandytę. Komu powinienem wierzyć? 
Kto mówił prawdę? Miałem oddawać cześć bohaterowi czy też 
widzieć w nim bezwzględnego przestępcę?
Eksponaty zgromadzone w Szkolnej Izbie Pamięci 
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej
Rozszerzając temat opowiem czego dowiedziałem się później 
na temat tego pana i jego grupy. Będą to moje stwierdzenia 
oparte na opowiadaniach świadków tamtych zdarzeń. 
Miśkiewicz mieszkał w Bogdanowie obok lasu - tzw. „Sepnej”. 
Prawdopodobnie jego grupa, składająca się z czterech osób, 
należała  do  AL*,  a  zajmowała  się  zwykłym  bandytyzmem. 
Po wojnie Miśkiewicz pracował w Milicji i został zlikwidowany 
przez  członków  NSZ**.  Reszta  grupy  wybiła  się  między 
sobą. W latach 70 w okolicy cmentarza cholerycznego, który 
znajduje się w „Sepnej”, przy wydobywaniu żwiru natrafiono 
na płytko zakopane zwłoki - prawdopodobnie ofiar tej grupy. 
Wojna  wyzwalała  w  ludziach  negatywne  cechy.  Łatwo 
dostępna broń sprawiała, że życie  ludzkie stawało się coraz 
tańsze... Wartość miała żywność. Okoliczni mieszkańcy często 
parali  się  przemytem  z  Generalnej  Guberni  (szmuglowali 
przeważnie  jedzenie  –  bo  groził  im  głód),  a  jednostki  – 
zwykłym  bandytyzmem.  Pamięć  historyczna  się  zaciera 
i pewne fakty za chwilę nie będą już przez nikogo znane...

- A przygoda związana ze zbieractwem kiedy się 
zaczęła?
- Zbieractwem zajmuję się od 15 lat. Jest to już trudny temat, 
gdyż w okolicy, wbrew pozorom, zachowało się bardzo mało 
eksponatów. W latach 60. i 70. ten teren został „wyczyszczony” 
przez dwóch zbieraczy z Piotrkowa Trybunalskiego. Czasem 
udaje  mi  się  jeszcze  kupić  coś  pochodzącego  z  okolic  Gór 
Borowskich,  ale  są  to  już  ostatnie  egzemplarze.  Dla  mnie 
najważniejszy jest kontekst historyczny danego przedmiotu. 
Pamiętam skąd pochodzi każdy eksponat i w jaki sposób został 
pozyskany.  Dla  przykładu  powiem,  że  będąc  w  Janinie/k. 
Mokracza w sprawie zakupu bagnetu zauważyłem trzy  łuski 
od polskiej haubicy 100mm. Kupiłem je również, bo okazało 

się,  że  Polskie  haubice  w  1939  roku  stały  na  Mokraczu 
i ostrzeliwały okolice Gór Borowskich. W 1939 r. gospodarz 
przywiózł je do domu i zakopał w stodole (7 sztuk), ale 4 sztuki 
(czego bardzo żałuje) zużył  jako części do wozu żelaznego. 
Z Mąkolic dostałem wiadomość, że ktoś ma szablę. Okazało 
się,  że  w  trakcie  rozbiórki  starej  obory  znaleziono  szablę 
Austriacką  (wzór  1861)  –  kupiłem  oczywiście. W  Pawłowie 
zauważyłem hełm  (wzór 31),  którym była nabierana  smoła 
- powiększył moją kolekcję. W mojej rodzinnej miejscowości 
Kamienna,  w  trakcie  remontu  dachu  domu,  mój  krewny 
znalazł bagnet niemiecki – nikt nie wiedział o jego istnieniu, 
a schował go prawdopodobnie dziadek znalazcy. W Jeżowie 
kupiłem  skrzynki  polskie  amunicyjne.  Najciekawszym 
eksponatem był ukryty w murze bagnet japoński, znaleziony 
w trakcie rozbiórki domu – najprawdopodobniej ktoś z armii 
carskiej  przywiózł  go  z  wojny  Rosyjsko-Japońskiej  jako 
trofeum wojenne. Takich przykładów mógłbym mnożyć.
Każdy przedmiot historyczny ma dużą wartość sentymentalną, 
jednak  najważniejsze  są  rzeczy  armii  polskiej,  które  są 
najbardziej poszukiwane. Według mnie – są to orzełki polskie. 
Czasem ważny może okazać się przedmiot na pierwszy rzut 
oka „guzik” wart. Jako ciekawostkę podam, że z tego terenu 
zdobyłem guziki 7. i 17. Pułku Księstwa Warszawskiego. 

- Jak to się stało, że Pana eksponaty znalazły 
się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli 
Krzysztoporskiej?
-  W  pewnym  momencie  chciałem  pokazać  to  co  udało  mi 
się  zebrać ogółowi  społeczeństwa, gdyż  to prawdopodobnie 
ostatnie  przedmioty  z  tego  rejonu.  Kiedy  dowiedziałem 
się,  że dyrektorem szkoły w Woli Krzysztoporskiej  jest Pan 
Ziemba,  z  wykształcenia  historyk,  pomyślałem,  że  będzie 
moją kolekcją zainteresowany. I tak też się stało. W szkole 
w Woli Krzysztoporskiej można obejrzeć to co zgromadziłem 
przez lata.

- Co się będzie dalej działo z Pana zbiorami?
- Mam oddane te eksponaty w depozyt do czerwca przyszłego 
roku  i  nie  wiem  co  dalej.  Być może  znajdą  się  w Muzeum 
Regionalnym  w  Bełchatowie,  które  jest  zainteresowane 
pozyskaniem moich zbiorów. 

*Armia Ludowa (więcej na stronie internetowej: armialudowa.com)
**  Narodowe  Siły  Zbrojne  (więcej  na  stronie  internetowej:  http://
www.nsz.com.pl/)

JERZY RESEL

Na zdjęciach: Eksponaty zgromadzone w  Szkolnej Izbie Pamięci w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej.
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Z KRONIKI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

KGW PAWŁÓW GÓRNY

Relacja członkiń Koła:

KGW Pawłów Górny powstało po koniec lat sześćdziesiątych XX 
w.  Przewodniczącą  koła  została  Pelagia  Sztajkowska.  Pod  jej 
przewodnictwem KGW stawiało pierwsze kroki.

Koło zaczęło organizować różne konkursy np. „Kroju i szycia”, 
„Robótki na drutach”, „Kurs gotowania i pieczenia”. Członkinie 
Koła a także mieszkańcy wsi chętnie z nich korzystali. Odbywały 

się także kursy rolnicze w budynku Remizy Strażackiej. 
W  latach  siedemdziesiątych  przewodniczącą  została  Jadwiga 
Dworzyńska.  KGW  rozpoczęło  współpracę  z  jednostką  OSP 
Pawłów Górny i Pawłów Dolny. KGW i OSP organizowali wspólnie 
różne uroczystości oraz zabawy taneczne, z których dochód był 
przeznaczony na potrzeby straży i koła. 

Organizowane  były  także  wycieczki  krajoznawcze.  Koło 
otrzymało  hebel  elektryczny  do  kapusty  i  magiel  oraz  okno 
inspektowe. Z urządzeń tych korzystała cała wieś. Z dochodów 
uzyskanych  z  wynajmu  urządzeń  zostały  zakupione 
naczynia  i  garnki. W  remizie OSP mieściły  się 4 klasy  szkoły 
podstawowej. KGW organizowało „Choinki”  i  „Dzień Dziecka”. 
Kolejną przewodniczącą była Jadwiga Szafarska, która świetnie 
sobie  radziła  z  organizacją  imprez  i  wycieczek.  Ostatnia 

przewodniczącą w tamtego okresu była Jadwiga Mastalerz. 

KGW przestało funkcjonować wraz ze śmiercią przewodniczącej 
Jadwigi  Mastalerz.  Część  naczyń  przekazano  do  szkoły 
podstawowej  w  Parzniewicach.  Kilka  członkiń  z  Pawłowa 
dołączyło  do  KGW  Parzniewice,  które  wtedy  funkcjonowało 
pod przewodnictwem Heleny Lisiak, z którą pracowało nam się 
świetnie. Członkinie KGW miło wspominają tamte czasy.

KGW Pawłów Górny wznowiło swoją działalność w 2007 roku. 
Przewodniczącą  została  Danuta  Jabłońska,  zastępcą  Maria 
Biegańska,  a  skarbnikiem  Antonina  Ogrodnik.  Koło  obecnie 
liczy 15 członkiń. 

Pod  przewodnictwem  Danuty  Jabłońskiej  i  pomocy  pań 
należących  do  KGW  działalność  koła  nabrała  rozpędu. 
Członkinie  chętnie  angażują  się  w  różne  prace.  Koło  bierze 
udział w pokazach kulinarnych a także w różnych konkurencjach 
sportowych. Za udział w pokazach zbiera dyplomy, nagrody. 
KGW zaznaczyło  swoją  obecność na Dożynkach powiatowych 

w  Czarnocinie  stoiskiem  z  potrawami  regionalnymi.  Stoisko 
było  oblegane  przez  gości  dożynkowych.  KGW  także  wzięło 
udział w  programie  unijnym  „Bud-uj  razem”  i  skorzystało  ze 
szkolenia  zorganizowanego  przez  Stowarzyszenie  w  ośrodku 
w  Nagawkach.  Na  Łódzkich  Targach  KGW  zaprezentowało 
potrawy  regionalne  takie  jak:  „Prażuch  w  powijakach” 
i „Gołąbki postne”, za stoisko, które uznano za najpiękniejsze 
Koło z Pawłowa Górnego otrzymało słowa uznania i duże brawa.

W  ostatnich  pięciu  latach  został  przeprowadzony  remont 
dawnej  remizy  strażackiej,  która  przekształciła  się  w  piękny 
Dom  Ludowy.  Serdecznie  dziękujemy  Wójtowi  oraz  Radzie 
Gminy Wola Krzysztoporska.

Na zdjęciu: KGW i OSP lata 70-te.

Na zdjęciu: Dożynki Parafialne w 2010 r.

Na zdjęciu: Wycieczka do Wieliczki 1981 r.



15

ZE SPORTU

IX EDYCJA GMINNEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W PAWŁOWIE GÓRNYM

10  sierpnia  2014  r.  na  boisku  sportowym  w  Woźnikach 
rozegrany  został  finałowy  turniej  IX  edycji  Gminnej  Ligi  Piłki 
Nożnej Mężczyzn Drużyn Niezwiązkowych  prowadzonej  przez 
Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztoporskiej.

W rozgrywkach ligowych w fazie eliminacyjnej uczestniczyło 12 
zespołów z terenu gminy Wola Krzysztoporska.

Tytuł mistrza gminnej ligi 2014 roku zdobyła drużyna 
LZS OLDBOY Wola Krzysztoporska.  Nagrodą  za  zajęcie 
I-ego miejsca  był  Puchar Wójta  Gminy Wola  Krzysztoporska 
Romana  Drozdka,  za  II  miejsce  Puchar  Przewodniczącego 
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi Marka Mazura, za III 
miejsce  Puchar  Prezesa  OZPN w  Piotrkowie  Tryb.  Stanisława 

Sipy, a za IV miejsce Puchar Przewodniczącego Społecznej Sekcji 
Piłki Nożnej Gminnego Zrzeszenia LZS w Woli Krzysztoporskiej 
Rafała  Mańkowskiego.  Najlepszym  bramkarzem  turnieju 
finałowego  został  Ostrowski  Jarek  z  LZS  Pawłów  Górny 
i  otrzymał  Puchar  V-ce  Starosty  Piotrkowskiego  Grzegorza 
Adamczyka. Królem strzelców finałowych  rozgrywek  ligowych 
został  Marcin  Przybył  z  LZS  OLDBOY  Wola  Krzysztoporska, 
zdobył  4  bramki  i  otrzymał  statuetkę  piłkarską  ufundowaną 
przez Sołtysa Woźnik Jadwigę Kauc. Na zakończenie zawodów 
Panie  z  KGW  Woźniki  przygotowały  niespodziankę  dla 
uczestników rozgrywek i zaproszonych gości w postaci pysznej 
wiejskiej grochówki oraz ciast własnego wypieku. Organizatorzy 
gminnych  rozgrywek  ligowych  serdecznie dziękują wszystkim 
za pomoc przy organizacji turnieju.

W  dniu  24  sierpnia  na  boisku  w  Pawłowie  Górnym  odbył 
się  turniej  piłki  nożnej  mężczyzn  drużyn  7-osobowych 
zorganizowany z okazji  jubileuszu 5-lecia działalności Kopalni 
Kruszyw Górażdże w tej miejscowości.

Mimo  zmiennej  pogody  turniej  cieszył  się  dużym 
zainteresowaniem miejscowego środowiska. Turniej zakończono 
wspólnym grillowaniem wszystkich uczestników spotkania.

Po  ciekawej  i  emocjonującej  rywalizacji  końcowa  tabela 
rozgrywek przedstawiała się następująco: 

I miejsce LZS Wygoda 
II miejsce LZS Pawłów Górny
III miejsce LZS Parzniewice  
IV miejsce LZS Mąkolice
V miejsce LZS Blizin

Na zdjęciu: Zwycięska drużyna LZS Wygoda. Na zdjęciu:  Organizatorzy i reprezentanci drużyn. 

a.prochon
Sticky Note
Na zdjęciu: uczestnicy zawodów i działacze.
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ŁĄCZY NAS PIŁKA

ZAWODY WĘDKARSKIE

W  piątek  15  sierpnia  na  boisku  LZS  w  Gomulinie  odbył  się 
drugi  międzygminny  turniej  piłki  nożnej  mężczyzn  drużyn 
niezwiązkowych  „Łączy  nas  piłka”  o  Puchar  prezesa  OSP 
w  Gomulinie  Szczepana  Mroczkowskiego.  Turniej  cieszył  się 
dużym  zainteresowaniem miejscowego  środowiska,  ponieważ 
impreza  zbiegła  się  z  odpustem  w  parafialnym  kościele 
w Gomulinie. Drugą nagrodę  -  puchar  proboszcza  ufundował 
ks. Jan Cholewa. 

Końcowa tabela turnieju przedstawiał się następująco:

I miejsce LZS Rokszyce 
II miejsce LZS Kosów
III miejsce LZS „Junior” Gomulin
IV miejsce LZS Gomulin

W dniu 30 sierpnia 2014 z okazji rozpoczynającego się roku 
szkolnego zostały zorganizowane przez Koło nr 35 PZW w Woli 
Krzysztoporskiej  zawody  wędkarskie  dla  dzieci  i  młodzieży. 
Zawody  odbyły  się  na  stawie  w  miejscowości  Wygoda 
i  uczestniczyło  w  nich  29  osób.  Rywalizowano  w  dwóch 
kategoriach: dziewczęta i chłopcy. Konkurs przebiegał sprawnie 
przy  pięknej  pogodzie.  Organizatorzy  pomagali,  doradzali, 
służyli radą młodszym i mniej doświadczonym wędkarzom. Nie 
zawsze było to konieczne o czym świadczą wyniki konkursu. 
W  kategorii  dziewcząt  I  miejsce  zajęła  Sochańska  Natalia, 
II  miejsce  Sochańska  Patrycja,  III  miejsce  Nowakowska 
Agata. Wśród chłopców: I miejsce Płosa Krystian, II miejsce 

Sochański  Tomasz,  III miejsce  Płosa Mariusz.  Po  ogłoszeniu 
wyników  i  wręczeniu  nagród  wszyscy  uczestnicy  zostali 
zaproszeni  przez  organizatorów  na  grillowanie.  Były  ciepłe 
kiełbaski,  słodycze,  napoje  i  pytania  uczestników  o  kolejne 
tak  fajnie  zorganizowane  zawody.  Wędkarze  z  Koła  nr  35 
zapewnili,  że  takie  zawody  będą  organizowane  bo warto  by 
nasze dzieci mogły spędzać czas na łonie natury, w urokliwym 
miejscu i w miłej, kulturalnej atmosferze. Należy wspomnieć, 
że  koło  wędkarskie  z  Woli  Krzysztoporskiej  przy  realizacji 
zawodów wędkarskich wspierane jest finansowo przez Gminę 
Wola Krzysztoporska, która już od kilku lat przekazuje na ten 
cel dotację.

Na zdjęciu: Zwycięska drużyna LZS Rokszyce.

Na zdjęciu: Poczęstunek dla uczestników.


